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THÔNG BÁO
Về việc nhận tiền bồi thường và nhận lại tài sản thuộc quyền sở
hữu của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND
thành phố Pleiku về việc cưỡng chế thu hồi đất và Quyết định số 465/QĐ-UBND
ngày 11/4/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt phương án tổ chức
thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 08/02/2018
của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku;
Ngày 18/4/2019 Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã kê biên, niêm phong
tài sản thuộc Quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm
sản Gia Lai (sau đây gọi tắt là Công ty Lâm sản) và bàn giao tài sản cho UBND
phường Phù Đổng bảo quản, tạm giữ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố
PLeiku, ngày 22/10/2019 Trung tâm phát triển quỹ đất đã di chuyển tài sản trên đến
số 1163 đường Trường Chinh, xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku (Công văn số
2294/UBND-TTPTQĐ ngày 03/10/2019).
Ngày 17/7/2019 và ngày 25/02/2020 Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã
ban hành Thông báo số 54/TB-BTHCC và Thông báo số 04/TB-BTHCC về việc
nhận lại tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm
sản Gia Lai (lần 1 và lần 2).
Nay Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục thông báo (lần 3) đến Công ty Cổ
phần sản xuất kinh doanh Lâm sản Gia Lai, số 235 đường Trường Chinh, tổ 4,
phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai như sau:
1. Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ: 1.561.685.156 đồng (theo Quyết
định số 892/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai)
(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi lăm
ngàn, một trăm năm mươi sáu đồng)
- Thời gian nhận tiền: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2021.
- Địa điểm: tại Trung tâm phát triển quỹ đất, số 59 Đinh Tiên Hoàng, thành
phố Pleiku.
2. Thông báo nhận lại tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty:
- Thời gian nhận tài sản: vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2021.
- Địa điểm: số 1163 đường Trường Chinh, xã Chư Hdrông, thành phố Pleiku.
3. Tổng chi phí bảo quản tài sản là: 32.000.000 đồng, cụ thể:
- Chi phí bảo quản tài sản tại UBND phường Phù Đổng: (từ ngày 18/4/2019
đến ngày 21/10/2019) 6 tháng x 500.000 đồng = 3.000.000 đồng.
- Chi phí bốc xếp, vận chuyển từ UBND phường Phù Đổng đến số 1163 đường
Trường Chinh, xã Chư Hdrông: 5.000.000 đồng. (Hợp đồng Số 01/2019/HĐ-VCTS
ngày 22/10/2019)
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- Chi phí thuê kho bảo quản tài sản tại số 1163 đường Trường Chinh, xã Chư
Hdrông: (từ ngày 22/10/2019 đến ngày 22/02/2021) 16 tháng x 1.500.000 đồng =
24.000.000 đồng. (Hợp đồng số 02/2019/HĐ-TK ngày 22/10/2019)
Căn cứ Mục b Khoản 5 Điều 71 Luật đất đai 2013 quy định “Trường hợp trên
đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo
quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán”, Trung tâm phát triển
quỹ đất đề nghị Công ty Lâm sản thanh toán chi phí bảo quản tài sản là 32.000.000
đồng (Ba mươi hai triệu đồng) trước khi nhận lại tài sản (Trước ngày 26/02/2021).
Nếu quá thời gian trên Công ty không nhận lại tài sản thì chi phí bảo quản tài sản sẽ
tăng đến thời điểm công ty nhận lại tài sản.
- Thanh toán bằng tiền mặt: tại Trung tâm phát triển quỹ đất, số 59 Đinh Tiên
Hoàng, thành phố Pleiku.
- Thanh toán bằng chuyển khoản: Đơn vị nhận Trung tâm phát triển quỹ đất
thành phố Pleiku. Tài khoản số: 3713.0.9034444.00000 tại Kho bạc nhà nước Gia Lai
Trung tâm phát triển quỹ đất đề nghị Công ty Lâm sản tự trang bị xe tải và lực
lượng bốc xếp để vận chuyển tài sản (có danh mục tài sản bàn giao kèm theo) và
thanh toán chi phí bảo quản trước khi nhận lại tài sản. Đến ngày 28/02/2021 Công ty
Lâm sản không đến nhận lại tài sản thì tài sản trên được bán đấu giá theo quy định
của pháp luật.
Thông báo này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:
- Công ty CPSXKD Lâm sản Gia Lai;
- Đ/c Chủ tịch UBND tp;
- Đ/c Thắng - Phó chủ tịch UBND tp;
- Đ/c Toàn - PCVP tp;
- UBND phường Phù Đổng;
- Lưu VT.
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